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ارزیابی روش های مناسب بازاریابی اجتماعی درحوزه خدمات   سالمت  دردانشگاه 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

 ارشدمدیریت بازرگانی كارشناس –مينا موسوی گورابی 
شيراز علوم توانبخشی دانشکده  –مدیرروابط عمومی    

minamosavi2003@yahoo.com 

:چکيده    

هدف از انجام این پژوهش شناسایی روش های موثر بازار یابی اجتماعی در حوزه سالمت و رتبه بندی آن ها و در 

  پایان ارائه پيشنهاد هایی در این زمينه است .

از جمله مسائلی كه در  این پژوهش سعی شده تا مورد بررسی قرار گيرد این است كه آیا روش های بازار یابی 

اجتماعی كه از طریق انتقال پيام های غير مستقيم عمل ميکنند بهتر از سایر روش ها هستند؟و آیا هنجار های 

 خير؟ .اجتماعی  بر انتخاب روش های بازاریابی اجتماعی موثر است یا 

برای یافتن پاسخ این پرسش ها سعی شده تا از روش های آماری بهره مند شویم . بدین منظور افراد واجد نظام 

سالمت در سطح شهر شيراز را به عنوان جامعه آماری انتخاب كرده ایم و سپس از نمونه گيری تصادفی برای 

  .انتخاب نمونه ها استفاده شده است 

آمده تاثير پيچيدگی ابزار ها و روش های بازار یابی  اجتماعی بر پذیرش و به كار گيری  بر اساس نتایج به دست

آنها از سوی مردم  و مدیران مورد تایيد قرار نگرفته است و همچنين موفقيت و تاثير پذیری از روش های بازاریابی 

  تضمين كرد .را می توان  با انتخاب صحيح آن ها با  توجه به وضعيت و هنجار های جامعه 

 حوزه سالمت ،بازاریابی اجتماعی  ،روشهای مناسب :واژگان كليدی: 

 :  همقدم

 (.9731, آرمسترنگ & كاتلر) است كرده حفظ را خود اولویت چنان هم  جامعه سالمت حفظ فناوری، و علم پيشرفت با 

 . است گردیده مطرح بازاریابی پنجگانه هایفلسفه ميان در كه است مفهومی جدیدترین و آخرین اجتماعی، بازاریابی مفهوم

 مقاصد و اهداف تجاری، بازاریابی فنون از استفاده با كوشدمی كه است جدیدی علم قلمرو و حوزه اجتماعی بازاریابی

  . بخشد تحقق را اجتماعی

 (Chapman, D; Rudd, R; Moeykenz, BA; Moloney, TW, 1993.) 
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 موجب اجتماعی توسعه در آن اهميت و نقش اما است، نوپا بسيار تجاری بازاریابی با مقایسه در حوزه این كه این عليرغم

 تجاری بازاریابی مفاهيم و مفروضات معتقدند صاحبنظران.. گيرد قرار عمومی اقبال و توجه مورد شدیداً تا است شده

 بازاریابی اساسی و عمده  تفاوت. گيرد قرار استفاده مورد انسانی رفتارهای و هانگرش باورها، اعتقادات، فروش برای تواندمی

 اصلی رسالت. است متجلی آن تشکيالت و اجتماعی بازاریابی مقاصد و اهداف در بازاریابی هایحوزه سایر با اجتماعی

 هایخواسته و نيازها ارضاء تنها اجتماعی بازاریابی تأكيد.است انسانی و اجتماعی رفتارهای بر تأثيرگذاری اجتماعی بازاریابی

 رفتار و اعمال بر تأثيرگذاری آن و دارد واالتری مقصد و هدف بلکه نيست؛ ستد و داد و مبادله فرآیند طریق از اجتماع افراد

 .است اجتماع در افراد

 توجه با كه است آن اصلی مسئله تحقيق این در شوند می گرفته كار به  بسياری الگوهای اجتماعی، بازاریابی متون ميان در  

 ؟ است تر مناسب جامعه در سالمت توسعه  برای بازاریابی های روش كدام فارس استان و ایران جامعه بافت به

 :مسئله  بيان 

 برای ها حوزه این مشتریان ترغيب برای مناسب های روش ارائه و سالمت خدمات مختلف های حوزه از دقيق شناخت

 یابی بازار های روش اینکه به توجه با . است بوده ها دولت از بسياری توجه مورد سالمت متوليان با همکاری و مشاركت

 روش از استفاده این بنابر نيستند پاسخگو است حاكميتی بيشتر و انتفاعی غير ای حوزه كه سالمت حوزه در معمول تجاری

 بازار كاربرد گسترش به توجه با .دارد سالمت امر در درگير های سازمان اهداف پيشبرد در بسزایی اهميت دارای جدید های

 های روش شناسایی بازاریابی حوزه در موثر های روش كاربرد به سالمت حوزه متولی های سازمان مبرم نياز و اجتماعی یابی

 .باشد می اهميت دارای ملی و بومی های شاخص اساس بر آنها بندی رتبه و اجتماعی یابی بازار موثر

 اهميت به توجه با و شود بندی رتبه خبرگان دید از و شناسایی مربوطه های شاخص تا است شده تالش تحقيق این در

 . گيرند قرار استفاده مورد ها بندی رتبه برای ها شاخص این مطالعه مورد موضوع

 خود بازاریابی های مشی خط و راهبردها تعيين در ناگزیرند هاسازمان بازاریابی مدیران اجتماعی، بازاریابی مفهوم  براساس 

 .بگيرند نظر در را بلندمدت و مدت كوتاه در جامعه منافع و كنندگانمصرف هایخواسته نظير مهمی عوامل

 : تحقيقانجام  ضرورت و اهميت

 برای ها حوزه این مشتریان ترغيب برای مناسب های روش ارائه و سالمت خدمات مختلف های حوزه از دقيق شناخت

 بازاریابی های روش اینکه به توجه با . است بوده ها دولت از بسياری توجه مورد سالمت متوليان با همکاری و مشاركت

 روش از استفاده این بنابر نيستند پاسخگو است حاكميتی بيشتر و انتفاعی غير ای حوزه كه سالمت حوزه در معمول تجاری

 بازار كاربرد گسترش به توجه با .دارد سالمت امر در درگير های سازمان اهداف پيشبرد در بسزایی اهميت دارای جدید های

 های روش شناسایی  بازاریابی حوزه در موثر های روش كاربرد به سالمت حوزه متولی های سازمان مبرم نياز و اجتماعی یابی

 .باشد می اهميت دارای ملی و بومی های شاخص اساس بر آنها بندی رتبه و اجتماعی یابی بازار موثر
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 : تحقيق اهداف

  سالمت حوزه در اجتماعی یابی بازار موثر های روش شناسایی

  سالمت حوزه در اجتماعی یابی بازار موثر های روش بندی رتبه

 سالمت حوزه در اجتماعی یابی بازار موثر های روش  پيشنهاد

 :فرضيات 

 ؟مبتنی بر هنجار های اجتماعی دارای اولویت باالتری هستندروش های بازاریابی اجتماعی آیا   

 ؟روش های بازار یابی ساده )از دید مردم ( كه دارای پيچيدگی كمتری در انتقال پيام هستند دارای اولویت باال هستندآیا   

 

 :داخلی وخارجی (  تحقيق )مطالعات نظری مبانی و مطالعات پيشينه

 نتایج و اند پرداخته تجاری و اجتماعی یابی بازار بين ارتباط بررسی به خود تحقيق در 9732، همکاران و خورشيدی

 داشته بيان محققان. دارد وجود اجتماعی بازاریابی و تجاری بازاریابی بين نزدیکی وابستگی و ارتباط دهد می نشان تحقيقات

 است . اجتماعی مقاصد و هدفها در تجاری بازاریابی روشهای و اصول كاربرد واقع در اجتماعی بازاریابی كه اند

 یابی بازار نقش بررس به سازی اطمينان و كنندگان اهدا نگهداری اجتماعی یابی بازار عنوان با خود مقاله در 9733، محمودی

 كه است شده عنوان تحقيق این در است پرداخته خون كنندگان اهدا بين در سازی اطمينان و نگهداری در اجتماعی

  ينــچن.  تندــهس یــبررس  لــقاب  اعیــاجتم و  ردیــف  دــبع دو از المتیــس و تیــبهداش  کالتــمش

 سالمت و بهداشت ءسو  اساسی  های شاخص از یکی فقر كه است شده گزارش  WHO  توسط نیــروش هــب  ای دهــپدی

 افراد توسط محور سالمت زندگی سبک گيری بکار مانع ، اختيار و انتخاب حق فقدان ، فرصت  ودـوج  عدم.  است جهان  در

  ، اـه انهـنظيررس ، ذینفع  های گروه و  گذاران  سياست نيز و  افراد  رفتار بر تاثير با اعیـاجتم بازاریابی.  شوند می

 .   است كرده ایجاد  زیادی  بسيار  بحث  زمينه  گذاران قانون نيز و  تگذارانـسياس ، یـدولت رـغي  ایـه ازمانـس

 فازی TOPSIS از استفاده و معيارها اوزان تعيين منظور به فازی AHP از استفاده "عنوان با تحقيقی در ،(2001)  ترفی

 شرایط در ما معيارهای نرخ كه شرایطی در كه كند می تصریح و می پردازد مزبور روش تشریح به " گزینه ها بندی رتبه برای

 .ميباشد كارا بسيار روش این از استفاده آید بدست مبهمی و نامطمئن

 و( Fuzzy TOPSIS)فازی تاپسيس روش های یکپارچه سازی با عملکرد ارزیابی مدل " عنوان با مدلی ،(2090)  سان چی

 تصميم گيری مسائل در MADM های تکنيک نقش بررسی به آن در كه نمود ارائه "(FAHP)فازی مراتبی سلسله فرایند

 .ميکند معرفی مسائل این حوزه در تصميم گيری روش اصلی ترین را آن و پرداخته پيچيده
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 تحليل تلفيقی روش با  یابی بازار های فعاليت عملکرد ارزیابی و بررسی به خود تحقيق در( 2090) همکاران و سون چياچی

 .است پرداخته فازی تاپسيس تکنيک از گيری بهره و فازی مراتبی سلسه

 حشره به آغشته های چادر از استفاده برای اجتماعی یابی بازار های روش روی بر خود تحقيق در(  2002) هوراد و ماتانگا

 (.2002ماتنگا،) آندميک مناطق در ماالریا از پيشگيری برای كش

 زنان در آهن مکمل گيری كار به  برای اجتماعی یابی بازار مناسب های روش روی بر خود تحقيق در( 2002) همکارن و كراپ

 . نمودند تحقيق باردار

 :بازاریابی  مفاهيم و تعاریف  

بازاریابی یکی از زیرشاخه های اصلی و مهم علم مدیریت است. بازاریابی به مفهوم اداره كردن بازارها برای پدید آوردن داد  

فعاليت های تجاری، بازاریابی بيشتر با خواست های افراد است. در مقایسه با سایر رو ستد )رابطه( به منظور ارضا نيازها ود

در پی  .مشتریان سر و كار دارد. تأمين رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در كانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد

انقالب صنعتی بازاریابی و مدیریت بازار سه دوره مشخص را پيموده است: فرآورده گرایی، بازارگرایی، مشتری 

 گرایی

 : فلسفه های بازاریابی 

پنج مفهوم و مبنای فکری در بازاریابی وجود دارد كه بازاریابان ناگزیرند در اجرای فعاليت های خود بدان ها توجه نمایند. این 

 مفاهيم را می توان از نظر روند تکاملی به صورت زیر بيان نمود:

 مفهوم توليد؛  -9

 مفهوم محصول؛  -2

 مفهوم فروش؛ -7

 مفهوم بازاریابی؛  -4

  مفهوم بازاریابی اجتماعی. -2

 : مفهوم بازاریابی اجتماعی

این مفهوم آخرین و جدیدترین مفهومی است كه در فلسفه های پنجگانه بازاریابی مطرح می شود.تعدادی از اندیشمندان و 

 است و  مشتریان   عقيده دارند كه تأكيد مفهوم بازاریابی تنها بر تأمين نيازها و خواسته های    نظران دانش بازاریابی، صاحب
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سالمت اجتماعی و جامعه جایگاهی در این فلسفه ندارد. آن ها بر این باورند كه مدیران سازمان ها موظفند اهداف و مقاصد 

خواسته ها و منافع بازارهای هدف خود را تعيين نمایند تا شركتشان  خود را گسترش دهند و ضمن آن تالش كنند تا نيازها،

بتواند در مقایسه با شركت های رقيب این نيازها و خواسته ها را به صورت كارآمدتر و كارآتر تأمين نماید. این اقدامات به 

 ..نوبه خود موجب خواهد شد كه رفاه و تندرستی مشتری و جامعه فراهم شود

 : یابی اجتماعیفلسفه  بازار

به معنای خرد و  Sophiaبه معنای عشق و محبت و    phileinریشه فلسفه به زبان یونانی بر می گردد ؛در زبان یونانی  

دانایی است.  بنابراین، واژه فلسفه به مفهوم دوست داشتن خرد و دانایی و فيلسوف كسی است كه دوستدار عقل و علم 

 باشد.

 : اجتماعیماهيت بازاریابی 

بازاریابی اجتماعی تنها به تأمين نيازهای جسمانی و مادی شناخته شده افراد اكتفا نمی كند. در این حوزه علمی جدید 

كوشش می شود با استفاده از فنون بازاریابی تجاری راهکارها و بدیل های مناسبی برای حل مشکالت و مسائل اجتماعی، 

نظير ارتقاء سطح بهداشت و رفاه مشتری در جامعه ترویج داده شود. به بيان دیگر، پيشنهاد و اهداف و مقاصد اجتماعی 

بازاریابی اجتماعی تنها ارضاء نيازها و خواسته های افراد اجتماع را از طریق فرایند مبادله مورد تأكيد قرار نمی دهد. بلکه 

تماعی تأثير بگذارد. وظيفه بازاریابی اجتماعی این اهداف و مقاصد باالتری دارد و آن این است كه بر رفتارهای فردی و اج

است كه به جای ترغيب مشتریان به خرید بيشتر كاالها و خدمات توليدی؛ این نکته را بيآموزند كه مردم چه كاالهایی را باید 

 بخرند و نيازها و خواسته های اصلی آن ها چيست؟

    : حوزه های مورد توجه در دیدگاه بازاریابی اجتماعی

 رضایت              

  رفاه سود           

 : به عنوان یک فرآیند مشتری محور بازاریابی اجتماعی

 در بازاریابی اجتماعی مشتری یک شركت كننده )جزء( فعال در فرایند تغيير رفتار است.
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 : به عنوان یک فرایند مبادله )داد و ستد(  بازاریابی اجتماعی 

و  بقرارگر ارتباط تا بتواند با یکدی ميآید وجودب اجتماعی رخ نمی دهد مگر این كه بين دو یا چند نفربا منافع مختلفبازاریابی 

است كه مبادله  در بازاریابی اجتماعی این كاال یا پول نيست كه مبادله می شود، بلکه نياز، فکر، ایده و یادگيری مبادله كنند.

.انجامد  می می شود و در نهایت تغيير رفتار  

 : به عنوان یک برنامه بلندمدت )راهبردی( اجتماعیبازاریابی 

تحقيقات نيز به )ارزشيابی( فرآیند بازاریابی یک برنامه كامل و تدریجی است با فرایند تحقيقات شروع می شود و ارزیابی

رفتارهای پر خطر و...( از روش های پایان می رسد. در این فرایند برای كشف و حل مشکالت اجتماعی )مانند بيماری ها، 

( استفاده می گردد، لذا بازاریابی اجتماعی یک برنامه راهبردی است. در نهایت می توان گفت SWOTتحليل مشکل )

بازاریابی اجتماعی تأثير رفتار را نه تنها در افراد بلکه در گروه ها و سازمان ها دنبال می كند. در این زمينه زالتمن یک الگوی 

 كرده است .بقه بندی از انواع تغييرات براساس زمان و سطح اجتماعی در مورد یک مشکل بهداشتی ارائه ط

 : تفاوت بين بازاریابی عمومی )تجاری( و بازاریابی اجتماعی

در فرآیند بازاریابی اجتماعی محصوالت پيچيده تر هستند، چرا كه به طور عمده ناملموس و غيرقابل رؤیت می باشند. 

انند؛ خدمات بهداشتی، آموزش و...( بازاریابی اجتماعی كاربرد یک نقشه ذهنی از چهار حوزه كاركردی و زیرساخت اصلی )م

 است كه ویژگی های منحصر به فرد رویکرد بازاریابی اجتماعی را تشکيل می دهند. این موارد عبارتند از:

        فلسفه مبادله بين مشتری و بازاریاب  -9

 راهبردهای تحقيقاتی )گوش دادن به نياز مشتری، برنامه ریزی، آزمون و ارزیابی(. -2

 ( شامل: محصول، قيمت، ترویج و مکان )توزیع(4Pآميزه های بازاریابی چهار پی ) -7

  موقعيتراهبردهای تثبيت  -4

 : ویژگی های رویکرد بازاریابی اجتماعی 

یر را متخصصين و كاركنان سالمتی را درک كنند، اگر این ایده ها ویژگی های زمردم به راحتی می توانند ایده های خوب   

 داشته باشد:

 مزایای مرتبط بيشتری برایشان فراهم آورد. -

 با هنجارهای اجتماعی سازگار باشد. -
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 .خيلی پيچيده نباشد )از دیدگاه مردم( -

 قبالً آزمایش شده باشد. -

 بازاریابی اجتماعی شامل موارد زیر می شود وارد زیر نمی شودبازاریابی اجتماعی شامل م

 فقط یک نظام اطالع رسانی -

 یک شعار یا راهبرد پيام رسانی -

 به صورت یک دفعه و آنی -

 یک تالش تبليغاتی -

 یک راهبر اجتماعی تغيير رفتار -

مؤثرترین روشی است كه مردم را به  -

 فعاليت تحریک می كند.

 استفاده كارآمد از منابعنيازمند  -

 تدریجی و دارای برنامه ریزی مشخص -

 

 تحقيق :  روش

 مورد مراتبی سلسله تحليل همچنين و پيروسن همبستگی ضریب ها فرضيه بررسی برای پژوهش این هدف به توجه با

 گرفت .  قرار استفاده

 آماری : جامعه

 . باشند می شيراز شهر سطح در سالمت نظام واجد افراد  تمامی شامل پژوهش آماری جامعه

 : نمونه حجم

 با كرد اشاره باید مورد این در كکران كه ازفرمول،باعنایت به توصيفی بودن پژوهش، برای تعيين حجم نمونهی مورد نياز

 . است نفر  741برابر نمونه حجم كکران رابطه از استفاده

 اطالعات :  گردآوری روش

  مشتریان تعداد اینکه دليل به. گردد می استفاده ساده تصادفی گيری نمونه روش از  هدف جامعه گستردگی به توجه با

 نظر مورد نمونه كوكران فرمول و مورگان جدول از استفاده با ، است مطالعه مورد شهری جامعه با برابر سالمت خدمات

  .گردد می انتخاب
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 : روش تجزیه و تحليل اطالعات

شود . های آماری توصيفی و استنباطی  استفاده  میدست آمده، از  روش برای  تجزیه  و تحليل اطالعات بهدر این پژوهش 

های آمار توصيفی از قبيل توزیع فراوانی، ميانگين ميانه و منظور  تحليل اطالعات جمعيت شناختی از پرسشنامه ، از روشبه 

استفاده خواهد  هش از آزمون ضریب همبستگی پيرسون و ضریب تعيينهای پژومد استفاده شده است. برای آزمون فرضيه

همچنين با استفاده از برنامه نویسی اكسل و بهره گيری از روش  چانگ عوامل را با استفاده از رای گيری ساده رده بندی شد. 

و  SPSSنرم افزارهای .رار دادیم كرده و اولویت  و  ترتيب آنها را بر اساس وزن های اختصاص یافته  به آنها مورد بررسی  ق

Excel   گرفت.نيز جهت تجزیه و تحليل اطالعات حاصل از پرسشنامه، مورد استفاده قرار خواهد 

 اطالعات : گردآوری ابزار

 : شود می آوری جمع ذیل ابزار از استفاده با پژوهش این های داده

 .اینترنت از استفاده نيز و موجود اسناد و مدارک تحقيقی، گزارشات مجالت، مقاالت، كتب، شامل :ای كتابخانه مطالعات

 كارشناسان و اساتيد راهنمایی با و موضوع ادبيات بخش در شده انجام مطالعات اساس بر كه:  ساخته محقق پرسش نامه

 كرونباخ آلفای ضریب طریق از نيز آن پایایی و گرفت خواهد قرار سنجش مورد خبرگان طریق از آن روایی و تهيه مربوطه

 .گرفت است  قرار مشتریان اختيار در از پایایی و روایی تعيين از پس مذكور پرسشنامه. گردد می واقع آزمون مورد

 (:AHP) مراتبی سلسله تحليل فرآیند

 سالی چنداست، مطرح راهکارها بندیاولویت یا و موجود راهکارهای بين از راهکار یک انتخاب آن در كه گيریتصميم علم

 تحليل روش ميان این از. اندكرده باز را خود جایMADM  ) )   گانه چند هایشاخص با گيری روشهای تصميم كه است

 مراتبی سلسله تحليل فرایند. است گرفته قرار استفاده مورد مدیریت علم در روشها سایر از بيش (AHP)مراتبی  سلسله

 9130 دهه در االصل عراقی ساعتی. ال توماس توسط بار اولين كه است منظوره چند گيری تصميم فنون معروفترین از یکی

 را پيچيده مسائل تکنيک، این. است انسانی تفکر و طبيعی رفتار كننده منعکس مراتبی سلسله تحليل فرایند. گردید ابداع

 .پردازدمی آن حل به كرده تبدیل ساده شکلی به را آنها و دهدمی قرار بررسی مورد آنها متقابل آثار اساس بر

 تواندمی روبروست گيری تصميم معيار و رقيب گزینه چند با گيری تصميم عمل كه هنگامی در مراتبی سلسله تحليل فرایند

 نهفته زوجی مقایسات بر گيری تصميم روش این اساس. باشند كيفی و كمی تواندمی  شده مطرح معيارهای. گردد استفاده

 مورد عوامل تصميم، مراتب سلسله درخت. كندمی آغاز تصميم مراتبی سلسله درخت آوردن فرآهم با گيرنده تصميم. است

 این. گيردمی انجام زوجی مقایسات سری یک سپس. دهدمی نشان را تصميم در ارزیابی مورد رقيب هایگزینه و مقایسه

 منطق نهایت در. دهدمی نشان را تصميم در ارزیابی مورد رقيب هایگزینه راستای در را فاكتورها از یک هر وزن مقایسات

 بهينه تصميم كه سازدمی تلفيق یکدیگر با را زوجی مقایسات از حاصل ماتریسهای ایگونه به مراتبی سلسله تحليل فرآیند

 3     .آید حاصل
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 مراتبی : سلسله تحليل فرآیند اصول

 كليه و نموده بيان مراتبی سلسله تحليل فرآیند اصول عنوان به را زیر اصل چهار( روش این گزار بنيان) ساعتی توماس

 :از عبارتند اصول این. است نهاده بنا اصول این بر را مقررات و قوانين محاسبات،

 .بود خواهد   برابر A عنصر بر B عنصر ترجيح باشد، n برابر B عصر بر A عنصر ترجيح اگر :معکوسی شرط

 بی تواندنمی B عنصر بر A عنصر برتری دیگر بيان به. باشند مقایسه قابل و همگن باید B عنصر با Aعنصر :همگنی اصل

 .باشد صفر یا نهایت

 تا وابستگی این خطی صورت به و باشد وابسته تواند می خود باالتر سطح عنصر به مراتبی سلسله هرعنصر :وابستگی

 .باشد داشته ادامه تواندمی سطح باالترین

 . گيرد انجام بایدمجدداً ارزیابی پروسة رخ دهد مراتبی سلسله تغييری درساختمان هرگاه : انتظارات

 : مراتبی سلسله تحليل فرایند مدل

 : باشدمی زیر عمده قدم چهار مستلزم روش این بکارگيری

 سازی : مدل( الف

. شودمی آورده در باشند،می ارتباط در هم با كه تصميم عناصر از مراتبی سلسله صورت به گيری تصميم هدف و مسأله

 نيازمند مراتبی سلسله تحليل فرایند. باشدمی «تصميم هایگزینه» و «گيری تصميم شاخصهای» شامل تصميم عناصر

 گيری تصميم فرایند اصلی هدف بيانگر باال سطح. است سطوح از مراتبی سلسله به شاخص چندین با مساله یک شکستن

 بعدی سطح در تر جزئی و فرعی هایشاخص به است ممکن كه " اساسی و عمده هایشاخص دهنده نشان دوم، سطح. است

 نشان تصميم مساله یک مراتب زیرسلسله شکل در. كندمی ارائه را تصميم هایگزینه آخر سطح. باشدمی "شود شکسته

 . است شده داده

 

 : (زوجی مقایسات) ترجيحی قضاوت( ب

  انجام با تصميم شاخص اهميت مورد در قضاوت و هرشاخص براساستصميم،  مختلف هایگزینه بين مقایساتی انجام
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 طورعددی به كه ماتریسهایی مجموعه بایستمی گيرنده تصميم تصميم، مساله مراتب سلسله بعدازطراحی زوجی، مقایسات

 هاگزینه سایر به نسبت هاشاخص به توجه با را تصميم گزینه هر و یکدیگر به نسبت را هاشاخص نسبی ارجحيت یا اهميت

 تخصيص طریق از و( زوجی مقایسه) تصميم عناصر دوبين دوبه مقایسات انجام با كار این. كند ایجاد نماید،می گيریاندازه

 .گيردمی صورت است، تصميم دوعنصر بين اهميت یا ارجحيت دهنده نشان كه عددی امتيازات

 در كه شودمی استفاده ام j هایشاخص یا هاگزینه به نسبت ام iهایشاخص با هاگزینه مقایسه از معموال كار این انجام برای

 .است شده داده نشان هم به نسبت هاشاخص گذاری ارزش نحوه زیر جدول

 ها نسبت به همارزش گذاری شاخص

ارزش 

 ترجيحی
 توضيح jنسبت به  iوضعيت مقایسه

 اهميت برابر 9
اهميت برابر  jنسبت به  i گزینه یا شاخص

 دارند و یا ارجحيتی نسبت به هم ندارند.

 نسبتاً مهمتر 7
كمی مهمتر  jنسبت به  i گزینه یا شاخص

 است.

 مهمتر است. j نسبت به iگزینه یا شاخص  مهمتر 2

 خيلی مهمتر 3
دارای ارجحيت خيلی  iگزینه یا شاخص 

 است. jبيشتری از 

 مهمكامالً  1
مهمتر و قابل  jاز  iً گزینه یا شاخص مطلقا

 نيست. jمقایسه با 

  3و2و4و2

ارزشهای ميانی بين ارزشهای ترجيحی را 

، بيانگر اهميتی زیادتر 3دهد مثال نشان می

 است. Iبرای  1تر از و پایين 3از 

 

 :نسبی هایوزن محاسبات( ج

 سلسله تحليل فرایند در بعدی قدم. عددی محاسبات از ایمجموعه ازطریق هم به نسبت «تصميم عناصر» وزن تعيين

 زوجی مقایسات هایماتریس اطالعات از استفاده با تصميم عناصر از هریک اولویت تعيين برای محاسبات الزم انجام مراتبی

 .است زیر صورت به مرحله این در ریاضی عمليات خالصه. است
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 ستون آن اعداد مجموع بر را ستون عنصر هر سپس كرده، محاسبه را زوجی مقایسات ماتریس از ستون هر اعداد مجموع

 .شودمی ناميده «شده نرمال مقایسات ماتریس» آید،می بدست صورت بدین كه جدیدی ماتریس. كنيممی تقسيم

 با تصميم عناصر نسبی وزن ميانگين این. كنيممی محاسبه را شده نرمال مقایسات ماتریس از سطر هر اعداد ميانگين

 .كندمی ارائه را ماتریس سطرهای

 نسبی وزنهای ادغام( د

 وزن تا كرد ضرب باالتر عناصر وزن در را هرعنصر نسبی وزن بایستی مرحله این در تصميم، هایگزینه بندیرتبه منظور به

  .آیدمی بدست نهایی وزن مقدار گزینه، هر برای مرحله این انجام با. آید بدست آن نهایی

 : هاقضاوت در سازگاری

 ماتریس درقالب كه گيرنده تصميم اوليه قضاوت براساس مراتبی سلسله تحليل فرایند به مربوط محاسبات تمامی تقریباً

 و هاگزینه بين اهميت تعيين و مقایسه در ناسازگاری و خطا گونه هر و پذیردمی صورت شود،می ظاهر زوجی مقایسات

 . سازدمی مخدوش را محاسبات از آمده دست به نهایی نتيجه هاشاخص

 توزیع سن خبرگان                                                                                    

 درصد فراوانی سن خبرگان

 11.1 2 سال 70تا  22بين 

 55.5 10 سال 72تا  79بين 

 22.2 4 سال 40تا  72بين 

 11.1 2 سال 49باالتر از 

 توزیع تحصيالت

 درصد فراوانی تحصيالت

 22.3 5 ليسانس

 61.1 11 فوق ليسانس

 16.6 3 دكتری
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 ( :AHPتحليل سلسله مراتبی )

 مرحله نخست درخت سلسله مراتبی به صورت زیر با توجه به ادبيات تحقيق ترسيم گردید.

 

 

 

 

 

 

 

در جداول ارائه گردیده شده پس از جمع آوری داده ها مربوط به نظرات خبرگان ، ماتریس مقایسات زوجی تشکيل گردید كه 

حدود باالتری در( دارای اولویت 9,92نسبت به روش های مستقيم ) (7,33زیر  روش های غير مستقيم ) است.بر اساس جدول

  برابر هستند . 7

 ماتریس مقایسه زوجی شاخص های اصلی

 غير مستقيم مستقيم شاخص دسته بندی روش بازار یابی 

 1.12 1.00 مستقيم

 1.00 3.78 مستقيمغير 

با توجه به این كه تمام روش های بازاریابی ذكر شده هم در قالب مستقيم و هم در قالب غير مستقيم قرار می گيرند در 

نتيجه از خبرگان خواسته شد تا ترجيحات هر كدام از رو شها را در قالب انتقال پيام به صورت مستقيم و غير مستقيم به 

 كنند. ماتریس های مقایسات زوجی به شرح زیر می باشند.طور جداگانه بيان 
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 انتخاب بهترین روش بازاریابی

 مستقيم غير مستقيم

نامه 

 سنتی

كاتالو پيامک

 گ

دهان 

 به 

 ندها

 

تلویز

 یونی

 پست پست نمابر

 هوایی

 نامه

الکتر

 ونيک

 تلفنی 
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 ماتریس مقایسات زوجی زیر شاخص ها در بازایابی مستقيم

روش بازار 

 یابی

نامه  تلفنی

 سنتی

نامه 

 الکترونيک

دهان  كاتالوگی پيامک

به 

 دهان

پست  نمابر پست تلویزیون

 هوایی

 2.28 7.11 4.69 4.67 2.62 2.94 3.08 2.03 1.48 1.00 تلفنی

 5.46 4.61 3.84 4.94 4.25 1.89 7.89 6.44 1.00 2.36 نامه سنتی

نامه 

 الکترونيک

1.44 0.18 1.00 0.24 0.92 4.94 4.06 2.60 3.51 4.44 

 1.16 2.14 4.44 1.21 4.15 0.59 1.00 4.78 0.15 0.49 پيامک

 2.35 3.32 2.14 4.22 0.29 1.00 4.56 1.75 0.80 0.51 كاتالوگی

 3.24 4.72 1.28 0.23 1.00 4.56 0.54 0.27 0.37 0.71 دهان به دهان

 3.62 2.77 2.06 1.00 4.67 0.29 2.61 0.26 0.26 0.23 تلویزیون

 پست

 هوایی

0.32 0.64 0.64 0.27 0.90 1.87 0.49 1.00 0.32 3.73 

 1.15 1.00 4.58 0.61 0.23 0.64 2.43 0.51 0.23 0.20 نمابر

 1.00 1.82 0.59 0.55 0.52 0.61 1.07 0.26 0.35 0.51 پست هوایی

بر اساس یافته های جدول فوق  روش نامه سنتی نسبت به روش  تلفنی دارای اولویت باالتری  است این روش در مقایسه با 

د .همچنين نسبت به روش های ارسال روش نامه الکترونيک دربين خبرگان از درجه اهميت بسيار باالتری برخوردار ميباش

پيامک از نظر خبرگان دارای تاثير گذاری بيشتری معرفی شده است .ادامه بررسی این  یافته ها نشان ميدهد نامه سنتی 

دارای باالترین تاثير در بين روشها در مقایسات زوجی است .به طور كلی بر اساس یافته های جدول ميتوان به این نتيجه 

روش های سنتی با توحه به اعتمادی كه بين مردم به این روش ها وجود دارد در بين توده های مردم اثر گذاری رسيد كه 

 بيشتری دارد.
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 ماتریس مقایسات زوجی زیر شاخص ها در بازایابی غير مستقيم

روش بازار 

 یابی

نامه  تلفنی

 سنتی

نامه 

 الکترونيک

دهان به  كاتالوگی پيامک

 دهان

پست  نمابر پست تلویزیون

 هوایی

 2.11 5.61 3.80 3.33 2.83 1.80 3.30 1.60 0.79 1.00 تلفنی

 3.57 3.84 3.61 5.06 4.56 1.28 6.79 6.61 1.00 3.02 نامه سنتی

نامه 

 الکترونيک

2.68 0.16 1.00 0.21 0.79 5.11 3.78 2.17 3.61 3.31 

 1.64 0.86 4.61 0.60 4.89 0.36 1.00 4.89 0.48 0.52 پيامک

 2.07 3.33 2.00 4.17 0.41 1.00 4.74 2.04 0.90 1.19 كاتالوگی

دهان به 

 دهان

0.41 0.25 0.28 0.21 4.39 1.00 1.07 1.31 4.17 2.62 

 2.89 2.67 2.06 1.00 3.27 0.32 4.04 0.30 0.25 0.37 تلویزیون

 2.72 0.71 1.00 0.49 1.41 0.50 0.26 0.48 0.30 0.49 پست

 0.79 1.00 4.14 0.43 0.29 0.37 3.51 0.29 0.68 0.28 نمابر

 1.00 2.31 0.56 0.44 0.83 0.77 0.80 0.80 0.64 0.52 پست هوایی

sum 10.49 5.44 18.28 24.84 11.57 24.60 20.35 25.25 28.10 22.71 

 گردیده شده اند.در گام بعدی نرمال سازی ماتریس ها انجام می شود كه ماتریس های نرماالیز در ادامه ارائه 

 ماتریس نرماالیز مقایسه شاخص های اصلی

 غير مستقيم مستقيم روش بازار یابی 

 0.53 0.21 مستقيم

 0.47 0.79 غير مستقيم

پس از نرمال سازی ماتریس های مقایسه جفتی وزن شاخص ها در بعد مورد نظر بدست آمد كه در جدول فوق ارائه گردیده 

جداول حاصل از مقایسات زوجی هم آورده شد مشاهده ميشود كه روش های سنتی در مقایسه شده است.همان طور كه در 

مقایسه با روش های یاد شده  با روش های  نوین دارای وزن نرمال شده باالتری هستند كه نشان دهنده اهميت بيشتر آنها در

 94      است.     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

        

 در بازایابی مستقيم ماتریس نرماالیز مقایسات زوجی زیر شاخص ها

نامه  تلفنی روش بازار یابی

 سنتی

نامه 

 الکترونيک

دهان  كاتالوگی پيامک

به 

 دهان

پست  نمابر پست تلویزیون

 هوایی

 0.08 0.23 0.17 0.21 0.11 0.21 0.13 0.11 0.27 0.13 تلفنی

 0.19 0.15 0.14 0.22 0.17 0.13 0.33 0.36 0.18 0.30 نامه سنتی

 0.16 0.11 0.10 0.18 0.20 0.06 0.01 0.06 0.03 0.19 نامه الکترونيک

 0.04 0.07 0.16 0.06 0.17 0.04 0.04 0.27 0.03 0.06 پيامک

 0.08 0.11 0.08 0.19 0.01 0.07 0.19 0.10 0.15 0.07 كاتالوگی

 0.11 0.15 0.05 0.01 0.04 0.32 0.02 0.02 0.07 0.09 دهان به دهان

 0.13 0.09 0.08 0.05 0.19 0.02 0.11 0.01 0.05 0.03 تلویزیون

 0.13 0.01 0.04 0.02 0.08 0.06 0.01 0.04 0.12 0.04 پست

 0.04 0.03 0.17 0.03 0.01 0.04 0.10 0.03 0.04 0.03 نمابر

 0.04 0.06 0.02 0.03 0.02 0.04 0.05 0.01 0.06 0.07 پست هوایی

 وزن شاخص ها نسبت به معيار ها                                                                     

 نمابر پست تلویزیون
پست 

 هوایی

دهان 

به 

 دهان

 پيامک كاتالوگ
نامه 

 الکترونيک

نامه 

 سنتی
 روش بازار یابی تلفنی

 مستقيم 92/0 22/0 99/0 01/0 90/0 01/0 03/0 02/0 02/0 04/0

 غير مستقيم 97/0 29/0 92/0 90/0 92/0 01/0 03/0 04/0 02/0 02/0
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بر اساس جدول فوق  روش های غير مستقيم در بين خبرگان وزن باالتری را دریافت كرده اند این بدان معنی است كه در 

انتقال پيام در قالب پيام متنی و یا درخواست بين روش های بازار یابی اجتماعی استفاده از روش های غير مستقيم مانند 

های همکاری و یا ارائه اطالعات از روشهای مختلف اما بدون  اشاره مستقيم به موضوع هدف دارای  اهميت و وزن باالتری  

 وزن هر معيار نسبت به هدف                                         است .

 وزن شاخص روش بازار یابی

 73/0 مستقيم

 27/0 غير مستقيم

 وزن های نهایی شاخص های مورد بررسی 

 های بازاریابی اجتماعی موثر است . هنجار های اجتماعی  بر انتخاب روش

 هنجار های اجتماعی  بر انتخاب روش های بازاریابی اجتماعی موثر نيست.فرض صفر: 

 های بازاریابی اجتماعی موثر است. فرض مقابل : هنجار های اجتماعی  بر انتخاب روش

فرض صفر رد شده و فرض مقابل كه فرضيه بر اساس نتایج آزمون آماره مورد نظر در فاصله اطمينان قرار ميگرد یعنی 

با توجه به مقدار  طراحی شده  تحقيق است مورد پذیرش قرار ميگيرد در ادامه  جداول مربوط   به آزمون  آورده شده  است .

درصد ميانگين عامل تاثير هنجار های اجتماعی بر روش  12 در خصوص فرضيه فوق تحقيق در سطح اطمينان  t آماره

هنجار های اجتماعی  ( دارد. بنابراین فرضيه مورد بررسی مبنی بر تاثير sig<02/0ی با ميانگين مالک تفاوت معنادار )بازاریاب

 مورد پذیرش قرار می گيرد.بر انتخاب روش های بازاریابی اجتماعی 
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 نمابر پست تلویزیون
پست 

 هوایی

دهان 

به 

 دهان

نامه  پيامک كاتالوگ

 الکترونيک

نامه 

 سنتی

روش  تلفنی 

بازار 

 یابی

وزن  92/0 29/0 99/0 90/0 99/0 01/0 03/0 02/0 02/0 02/0
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 زاریابی اجتماعیتک نمونه ای برای بررسی تاثير هنجار های اجتماعی بر انتخاب روش های با tآزمون 

 t sigآماره  اختالف ميانگين ميانگين متغير 

 000/0 429/2 243/0 22/4 هنجارهای اجتماعی

 پيچيدگی ابزار ها و روش های بازار یابی  اجتماعی بر پذیرش و به كار گيری آنها از سوی مردم  و مدیران موثر است.

 ای در جدول فوق ارائه گردیده است.به منظور بررسی این فرضيه نتایج آزمون تی تک نمونه 

جدول ذیل آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی تاثير پيچيدگی ابزار ها و روش های بازار یابی  اجتماعی بر  پذیرش و به كار 

 12خصوص فرضيه مذكور تحقيق در سطح اطمينان   در  آماره مقدار به توجه  گيری آنها از سوی  مردم  و مدیران  با

( دارد. با توجه به این كه ميانگين sig<02/0با ميانگين مالک تفاوت معنادار ) ميانگين عامل تاثير پيچيدگی بر پذیرشدرصد 

پيچيدگی ابزار ها و روش های بازار یابی  اجتماعی شاخص مورد بررسی  در ناحيه اطمينان قرار دارد در نتيجه مفروضه  تاثير 

 ن مورد تایيد قرار نمی گيرد .ی مردم  و مدیرابر پذیرش و به كار گيری آنها از سو

 t sigآماره  اختالف ميانگين ميانگين متغير

 001/0 -294/4 -22/0 43/2 پيچيدگی و روش

 : جمع بندی  

با توجه به نتایج بدست آمده روش های بازار یابی اجتماعی كه از طریق انتقال پيام های غير مستقيم  عمل ميکنند دارای 

رتبه باالتری از روش های بازاریابی مستقيم هستند.همچنين در مورد روش های بازاریابی بيشترین وزن مربوط به نامه های 

كاتالوگ ، نامه های الکترونيک ، پيامک ،  از آن به ترتيب   قرار دارد و پس ابی تلفنی بازای از آن روش    پس  می باشد سنتی 

با توجه به نتایج بدست آمده  فرضيه وایی در رتبه های بعد قرار گرفته اند.هدهان به دهان ، تلویزیونی ، پستی ، نمابر و پست 

پيچيدگی ابزار مورد پذیرش قرار گرفت. مفروضه  تاثير اعی هنجار های اجتماعی  بر انتخاب روش های بازاریابی اجتمتاثير 

ن مورد تایيد قرار نگرفت . .نتایج  ها و روش های بازار یابی  اجتماعی بر پذیرش و به كار گيری آنها از سوی مردم  و مدیرا

دارای  0,73وزن  در مقایسه باروش های مستقيم با 0,27یافته های تحقيق نشان ميدهد روش های غير مستقيم با وزن 

 93           اهميت و ارزش باالتری در بازاریابی اجتماعی هستند.
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همچنين در بين روش های بازار یابی غير مستقيم روش های  بازار یابی سنتی به دليل اعتماد بيشتر مردم به روش های 

  سنتی دارای اهميت و وزن  باالتری هستند .

 : نتيجه گيری

برنامه های مداخله ای مبتنی بر الگوی بازاریابی اجتماعی در حل بسياری از مشکالت سالمت كشورهای   تجربه نشان داده

جهان موفق بود واین موفقيت ها باعث شد تا فعاالن عرصه سالمت در سایر برنامه های خود نيز به دیدگاه بازاریابی اجتماعی 

های تغذیه ای، ترویج تغذیه با شير مادر، پيشگيری و كنترول بيماری توجه نمایند. ترویج تغذیه سالم با هدف ارتقای رفتار 

ایدز و سایر بيماری های آميزشی از طریق گسترش استفاده از كاندوم در روابط جنسی، پيشگيری و مبارزه با بيماری ماالریا 

گار، كاهش سطح در مناطق اندميک با كمک ترویج استفاده از چادرهای آغشته به حشره كش ها، كاهش مصرف سي

كلسترول خون، افزایش تحرک بدنی، تهيه مواد آموزشی بهداشتی، توسعه نيروی انسانی از طریق ارتقای سطح كيفی برنامه 

های آموزشی و بازآموزی مداوم پزشکان و دانشجویان پزشکی و استفاده از آن برای ارتقای عملکرد پرسنلی، نمونه هایی از 

 ابی اجتماعی در حوزه سالمت عمومی به شمار می روند.كاربرد موثر دیدگاه بازاری

ترویج مصرف آهن و اسيد فوليک در زنان كامبوجی، افزایش مصرف ميوه در دانشجویان، گسترش مصرف شير كم چرب در 

ی از بين دانش آموزان مدارس ابتدایی و افزایش استقبال از نوآوری های تغذیه ای در كودكان مقطع پيش دبستانی نمونه های

كاربرد دیدگاه بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت هستند. گسترش تحرک بدنی در ميان گروه های مختلف جامعه برای 

عروقی و عوارض مربوط به آن، یکی از اقدامات موثری است كه مورد توجه بازاریابان اجتماعی  پيشگيری از بيماری های قلبی

 قرار گرفته است. 

موفقيت بازاریابان تجاری در فروش محصوالت و خدمات خود به مردم جوامع مختلف حاصل برنامه ریزی دقيق و مبتنی بر  

نيازها و خواسته های مشتریان است و برنامه ریزان و مجریان حوزه سالمت نيز درصورتی می توانند اميدوار به اصالح رفتار 

سالم باشند كه از همان اصول و مفاهيم تجربه شده استفاده كنند. بازاریابی جامعه و اقبال آنان به رفتارهای درست و 

 اجتماعی توان آن را دارد كه در مواردی كه مشکل مخاطبين برنامه های سالمت، آگاهی و مهارت نباشد یا مخاطبين عليرغم 

می زنند، با قدرت وارد عمل شود و به برخورداری از مهارت و دانش كافی، لجبازانه به انجام رفتارهای مخاطره آميز دست 

نتایج ارزشمندی منجر گردد. به نظر می رسد قبول این ادعا كه اكثریت جامعه را افرادی تشکيل می دهند كه نياز به آموزش 

در آنها مرتفع شده است و اجبار نيز برای آنان كاربردی ندارد، لزوم توجه جدی تر به استفاده از این رویکرد در اصالح 

 رفتارهای حوزه سالمت را توجيه نماید.
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با توجه به اهميت بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت می توان گفت آشنایی آموزش دهندگان سالمت و صاحب نظران 

ار ارتقای سالمت كشور با مفاهيم اساسی  بازاریابی اجتماعی و  كاربرد آن در حوزه سالمت می تواند بابی جدید و تاثيرگذ

 درپيش روی تامين،  حفظ و ارتقای سالمت جامعه باز نماید.

فرضيه پيچيدگی ابزار ها و روش های بازار یابی  اجتماعی بر پذیرش و به كار گيری آنها از سوی مردم  و  نظر به آزمون

پيچيدگی ابزار ها و ر با توجه به این كه ميانگين شاخص موردبررسی از ميانگين كمتر است در نتيجه مفروضه  تاثي  مدیران

با توجه به ن مورد تایيد قرار نگرفته است .روش های بازار یابی  اجتماعی بر پذیرش و به كار گيری آنها از سوی مردم  و مدیرا

اینکه پيچيدگی ابزار های بازار یابی تنها تحليل ها را مشکل تر می كند اما در انتقال پيام تاثير مثبت تری باقی 

 ( می توان این نتایج را توجيه نمود.9710ی, ميگذارد)عزیز

با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص فرضيه اول با عنوان عامل تاثير هنجار های اجتماعی بر روش بازاریابی . تایيد این 

از وضعيت  فرض می توان این موضوع را در توافق با نظرات قبلی در خصوص روش های بازار یابی و تاثير پذیری  این روش ها

شاكری و همکاران  در خصوص بررسی علل عدم اهدای و هنجار های جامعه هدف دانست .این نتایج در همخوانی با نتایج 

گيری كردند با وجود این كه نگرش نسبت به خون در افـراد واجـد شرایـط شهر مشهد است . محققان در این پژوهش نتيجه

ها بيان كردند كه باشد. آناست ولی آگاهی افراد در مورد اهدای خون ضعيف می اهدای خون در اغلب افراد در حد مطلوب

گذار، از جمله های مختلف و با توجه به سایر عوامل تاثيرهای منفی از طریق باال بردن سطح آگاهی در زمينهاصالح نگرش

 .های سالم جهت اهدای خون باشدعيتن جمكار مناسبی برای افزایش داوطلب شدتواند راههای فردی یا اجتماعی، میویژگی

 (Shakeri, 2009). 

توان تعيين نمود بلکه برای نکته مهم این است كه رفتار مخاطبان در بازاریابی اجتماعی را صرفاً با اطالعات آماری نمی

یاب اجتماعی باید ها، باید عوامل جمعيت شناختی را در كنار سایر عوامل به كار برد. یک بازارمشخص نمودن رفتار آن

ریزی الزم را به عمل آورد. به عنوان اطالعات جمعيت شناختی مخاطبان را در اختيار داشته باشد تا بتواند بر اساس آن برنامه

مثل، سطح تحصيالت ممکن است در رفتار مخاطب مؤثر باشد زیرا تحصيالت باعث تغيير نگرش، باور، ارزش و رفتار افراد 

 شودمی

  (Esmaeel Pour, 2005). 

ها را با روش زندگی توانند بر روی رفتارهای اجتماعی افراد اثر بگذارند و آنهای مرجع نيز میتحقيقات نشان داده است گروه

توانند به گذارند و میها اثر میهای افراد و طرز تفکر آنهای مرجع هم چنين بر روی گرایشو رفتار جدید آشنا كنند. گروه

تایيد كننده یک رفتار مثبت اجتماعی عمل كنند. این مساله نيز در انتخاب یک كاالی خاص و یا نشان یک كاال  عنوان منابع

كند. بنابر این  می توان دليل تاثير پذیری روش ها ی بازار یابی از هنجار های اجتماع را به صورت نقش به سزایی را ایفا می

 كامل توجيه نمود.

 : پيشنهادات

 االتر روش های بازاریابی از طریقنتایج بدست آمده پيشنهاد می شود در حوزه بازاریابی سالمت با توجه به رتبه ببا توجه به 

 پيام غير مستقيم به منظور القای پيام های بهداشتی و پيام ها در حوزه سالمت از روش های انتقال پيام غير مستقيم بهره 

تماعی بر انتخاب روش های بازاریابی پيشنهاد می شود با مطالعه دقيق هنجار گرفته شود .با توجه به تاثير هنجار های اج

     های اجنماعی مربوط به هر منطقه سياست بازاریابی اجتماعی مناسب اتخاذ گردد.
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